План
піклування і
можливостей
План піклування
В умовах економічних змін, які тривають, багатьом людям стає все складніше дбати про
себе і свої родини. Щоб допомогти їм подолати ці труднощі, уряд Онтаріо збільшує
інвестиції у послуги з догляду й інші послуги, на які покладаються люди по всій провінції
Онтаріо, зменшуючи тиск на родини й надаючи їм всі можливості для того, щоб піклуватися
про своїх близьких і досягати успіхів у власному житті.

Більше послуг з догляду
за дітьми, ширший вибір

Зменшення витрат на
ліки і стоматологічні
послуги

Безкоштовні рецептурні
ліки для людей у віці 65
років і старших

Забезпечення більш
доступного якісного догляду
за дітьми завдяки наданню
безкоштовних послуг з
догляду за дітьми у віці від
2,5 років і до моменту, коли
вони можуть перейти до
дитячого садка, що
дозволить родинам з однією
дитиною заощадити в
середньому 17 000 $ на
додаток до заощаджень, які
родини отримують,
користуючись послугами
дитсадка з цілоденним
перебуванням.

Впровадження нової
програми «Ліки і
стоматологічна допомога
Онтаріо» (Ontario Drug and
Dental Program), яка
передбачає відшкодування
80 відсотків (до
максимальної суми у 400 $
на особу, 600 $ на подружню
пару і 700 $ на родину з
чотирьох осіб, дві з яких є
діти) прийнятних витрат на
рецептурні ліки і
стоматологічні послуги на рік
особам, які не мають
медичної страховки за
місцем роботи або не
охоплені програмою OHIP+
чи іншими урядовими
програмами.

Надання абсолютно
безкоштовних рецептурних
ліків для всіх осіб у віці 65
років і старших з тим, щоб
жодна особа похилого віку
не була вимушена
обходитися без необхідних
ліків. Завдяки скасуванню
щорічного відрахування і
спільної оплати за
програмою провінції Онтаріо
щодо пільг, які стосуються
придбання ліків (Ontario
Drug Benefit), пересічна
людина похилого віку в
Онтаріо заощаджує 240 $ на
рік.
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Як ми допомагаємо родинам отримувати необхідні їм послуги з догляду
саме тоді, коли вони їх потребують
Провінція Онтаріо:
• Забезпечує родинам більш доступний та якісний догляд за дітьми завдяки наданню
безкоштовного дошкільного догляду за дітьми у віці від 2,5 років і до моменту, коли
вони можуть перейти до дитячого садка. Це у середньому заощаджує родині з
однією дитиною 17 000 $ і додає до заощаджень, які родини отримують завдяки
користуванню послугами дитсадка з цілоденним перебуванням.
• Впровадження нової програми «Ліки і стоматологічна допомога Онтаріо» (Ontario
Drug and Dental Program), яка передбачає відшкодування 80 відсотків (до
максимальної суми у 400 $ на особу, 600 $ на подружню пару і 700 $ на родину з
чотирьох осіб, дві з яких є діти) прийнятних витрат на рецептурні ліки і
стоматологічні послуги на рік особам, які не мають медичної страховки за місцем
роботи або не охоплені програмою OHIP+ чи іншими урядовими програмами.
•

Впроваджує нову програму «Здоровий дім для осіб похилого віку» (Seniors’ Healthy
Home Program). Ця програма визнає витрати, які пов’язані з особами похилого віку,
що живуть у себе вдома – саме там, де вони і хочуть бути. Вона передбачає
надання допомоги у сумі до 750 $ на рік відповідним домогосподарствам, головою
яких є особи похилого віку у віці 75 років і старші, з тим, щоб допомогти їм жити
самостійно і компенсувати витрати на утримання їхніх домівок.

•

Забезпечує надання кращого і швидшого доступу до послуг охорони психічного
здоров’я та подолання залежностей додатково сотням тисяч дітей, молодих людей і
дорослих по всій провінції Онтаріо з доведенням загальної суми фінансування до
більше ніж 17 $ млрд протягом чотирьох років.

•

Збільшує обсяг послуг з щоденного догляду, які отримує кожна людина, яка
знаходиться у стаціонарному закладі довгострокового перебування, в середньому
до чотирьох годин на добу.

•

Забезпечує створення 30 000 нових ліжкомісць для хронічних пацієнтів протягом
наступних 10 років з доданням 5000 нових ліжкомісць до 2022 року, що допоможе
тим, хто вже більше не може мешкати самостійно, і забезпечить душевний спокій
людям, які доглядають за ними. Ці нові місця доповнять 30 000 існуючих ліжкомісць,
які модернізуються.

•

Забезпечує покращення догляду за 14 000 осіб, в яких щойно діагностували
деменцію, незалежно від того, де вони мешкають.

•

Інвестує протягом 10 років приблизно 19 $ млрд у будівництво і модернізацію
лікарень, у тому числі до 2,4 $ млрд у проектування і будівництво нового Центру
обслуговування пацієнтів SickKids і до 1,8 $ млрд у проектування й будівництво
модернізованого муніципального кампусу лікарні Оттави (Ottawa Hospital's Civic
Campus).
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•

Забезпечує зменшення часу очікування і вирішення проблем пропускної
спроможності, а також краще задоволенню потреб зростаючого і старіючого
населення Онтаріо шляхом додаткового інвестування у лікарні Онтаріо 822 $ млн
впродовж 2018-2019 років, що є найбільшою урядовою інвестицією в лікарні за
майже десятиліття.

•

Сприяє розбудові більш справедливого суспільства шляхом інвестування 1,8 $ млрд
у вдосконалення послуг для приблизно 47 000 дорослих з інвалідністю внаслідок
порушень розвитку з використанням підходу, який забезпечує ухвалення такими
людьми інформованих рішень та їх активну участь в житті громади.

•

Підтримує людей, які отримують доступ до соціальної допомоги, шляхом
інвестування протягом наступних трьох років додаткової суми в розмірі 2,3 $ млрд
для збільшення розміру допомоги, скорочення складних правил і оптимізації
системи з метою надання кращої підтримки тим, хто її потребує.
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